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Jason: Jagten på det gyldne skind Bent Haller Hent PDF Bent Hallers fortælling om den græske sagnhelt
Jason og hans kone, troldkvinden Medea, er sammensat af de bedste elementer fra oldgræsk mytologi og
moderne fantasi. Den gamle kong Aison fra Iolkos bliver udstødt af sin halvbror Pelias, og Aisons lille søn,
Jason, bliver sendt til kentaurnes konge, den vise Cheiron, der kan aflæse stjernerne deres hemmeligheder.
Jason vokser op til at blive en smuk og stærk mand, og da han er gammel nok, drager han tilbage til Iolkos
for at kræve sin retmæssige trone. Pelias, der er snedig mand, befaler Jason at hente Det Gyldne Skind i
krigsguden Ares’ hellige lund for at bevise sit værd. Sammen med de største krigere i landet bygger Jason

skibet Argo og stævner ud. Men blandt de græske guder er der opstået strid om Jasons skæbne, og på trods af
hjælp fra kong Aietes datter, den smukke troldkvinde Medea, der ved hjælp af Amors pil har forelsket sig

håbløst i Jason, bliver det ikke nogen let opgave… Bent Haller (f. 1946) er en dansk forfatter og
billedkunstner. som debuterede i 1976 med romanen "Katamaranen", der handlede om en gruppe børns
opvækst i et socialt boligbyggeri. Selvom han har skrevet bøger for voksne, er han dog mest kendt for sin
børne- og ungdomsbøger som "Blåfolket" (1986), "Fuglekrigen i Kanøfleskoven" (1990), "Silke" (1991) og
"Kaskelotternes sang" (1983), der er hans til dato mest berømte bog. Haller har vundet flere priser for sine

romaner, deriblandt Kulturministeriets Børnebogspris i 1978 og Nordisk Børnebogspris i 2000.
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